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REKLAMA

speciální rubrika

Venkovní reklamy

VENKOVNÍ

Venkovní reklama je tím prvním
signálem,který má upoutat klienta a vyvolat
v něm ten nejlepší pocit a chuť k návštěvě.
A právě výroba, dodávka
a montáž prvků venkovní
reklamy je jednou z mnoha
činností firmy Prost. Mezi
tyto prvky patří reklamní
světelné i nesvětelné tabule, nápisy,infopanely dále
vlajky i polepy výloh, ale
v dnešní době i velmi oblíbené billboardy, reklamní
věže a atypické mega reklamy na ocelových konstrukcích. Z materiálů, které
Prost používá k výrobě venkovní reklamy jsou to na
nesvětelné tabule Rowmark
nebo Dibond,na světelné
nápisy a loga je to většinou
kombinace celohliníkových korpusů lakovaných
dle odstínu RAL s čelní plochou z plexiskla nebo vinylové plachty, podsvícenou neony. Co se
věží týče, ty tvoří žárově zinkovaná ocelová
konstrukce. Samozřejmostí jsou i dodávky
atypických venkovních značení např. z mosazi
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a nerezu a to ať už podsvícené
nebo nasvícené nápisy.Nejvýznamnějším odběratelem venkovních poutačů je firma Hornbach, pro kterou Prost označil
více jak 25 jejich obchodních
domů v celé Evropě.Jedná
se o dodávky příjezdových billboardů, světelných nápisů na
atikách a střechách složených
až z 3,5m vysokých písmen
a samozřejmě i věží rozmanitých tvarů a výšek v rozmezí
20-35m.Například věž v Ostravě
je trojboká a její výška je 35m,
tak jako výška věží v Hannoveru
a Bremenhavenu. Pro Hornbach v Sindelfingenu byla dodána i světelná reklama z Panaflexu
o rozměru 4x28m,velmi zajímavá je,ale i věž
v Praze -Řepy,kde má konstrukce věže šroubovitý vzhled. Další zajímavé venkovní prvky obdobného členění byli dodány i pro firmu Gigasportsvětelné krabicové nápisy
s logem Giganta a také
velké světelné věže složené rovněž z nápisu a loga.Také na Obchodním
centru v Karviné je venkovní světelná reklama na
střeše a reklamní světelný
pylon před budovou, jsou
zde použity i světelné butony rozlišující parkovací
plochu a větší světelné
butony sloužící jako reklamní plocha pro nájemce obchodního centra.
Jednou z prestižních
zakázek byla i nedávná
dodávka pro Sazka Arénu,kde byli dodány venkovní infopanely před
halu a také celý vnitřní orientační systém.Toto
nejsou jediní klienti Prostu mezi další patří mimo jiné i diskont Lidl ČR, Kaufland, Volksbanka Brno,DM Wien a další.
Karel Brendl - majitel firmy Prost
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